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1. Dzień Europy w Toruniu! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

    9 maja, jak co roku, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń 

zorganizował na Rynku Staromiejskim w Toruniu obchody Dnia Europy pt. 

„Razem dla Europy!”. Wydarzenie wspierały toruńskie instytucje: Urząd 

Miasta, Enterprise Europe Network, Centrum Informacji Młodzieży przy 

MDK oraz Dom Harcerza. Dzień Europy został objęty patronatem honoro-

wym Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego. 

     Wszystkich gości powitaliśmy kwiatami w barwach Unii Europejskiej przy 

dźwiękach hymnu Unii Europejskiej. Gościem specjalnym Dnia Europy w 

Toruniu był Syriusz – maskotka Unii Europejskiej, który chętnie pozował do 

zdjęć ze wszystkimi uczestnikami.  

         Szczególne atrakcje czekały oczywiście na dzieci i młodzież – 

dla najmłodszych m.in. europejskie zabawy i konkursy z nagrodami 

oraz kącik plastyczny, dla starszych- broszury i quizy o Unii Euro-

pejskiej. Wiedza o Unii Europejskiej i jej wartościach była przekazy-

wana naszym milusińskim w najbardziej atrakcyjnej dla nich formie. 

Dodatkowo sprawdzaliśmy ich widomości o państwach członkow-

skich UE przy Europejskim Kole Fortuny- które stało się obowiązko-

wym punktem w programie imprez ED-Toruń. O najbardziej warto-

ściowe nagrody młodzież rywalizowała w konkursie tematycznym 

„Europa za 50 lat”. Okazało się, że prognozy uczestników były zde-

cydowanie pozytywne. 

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/


3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 29 czerwca  

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) 
w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. 
Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci 
wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w 
godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicz-
nie: 052 567 00 09. 
 

     

2. Trwa nabór artykułów do punktowanych publikacji ED-Toruń i ED-Bydgoszcz 

             Zgłębiać fakty i obalać mity – to główne założenie spotkania „Uwaga: Zmiana klimatu!”, 

na które 18 czerwca 2015 r. do Bydgoszczy zapraszają Punkty Informacji Europejskiej Europe 

Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Wyższej Szkole Gospodarki. Uczestnicy będą mieli okazję prze-

konać się na czym polegają zmiany klimatyczne na świecie, jak wpływają na ludzi oraz co robić 

lokalnie, aby chronić klimat i środowisko globalnie.  

4. Uwaga: zmiana klimatu! 

      Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. 
Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowa-
nych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (4 pkt.) oraz „Unia Euro-
pejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (1 pkt.).  
    Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podej-
mowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski w jej strukturach.  
     Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). 
Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-
technicznymi. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim. Koncepcja merytoryczno-

techniczna .   Zapraszamy do współpracy! 

           11 maja 2015 r. kontynuowaliśmy świętowanie Dnia 

Europy w naszym regionie. Zespół ED-Toruń odwiedził dzie-

ci w Przedszkolu „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich.  

Dla przedszkolaków w różnych grupach wiekowych przygo-

towaliśmy  napięty i ciekawy program nauki przez zabawę.  

Dzieci rozwiązywały krzyżówkę o symbolach UE, tworzyły 

flagę unijną i słuchały legendy o Europie. Najważniejszą 

częścią zabawy spotkania z przedszkolakami było oczywi-

ście zapoznanie z ulubieńcem maluchów -  Syriuszem, które 

zakończyło tworzenie indywidualnych, kolorowych projek-

tów wesołej maskotki.  

4. Dzień Europy w Złotnikach Kujawskich 

Do zobaczenia za rok! 

http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja%20merytoryczno-techniczna%281%29.doc
http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja%20merytoryczno-techniczna%281%29.doc


3. Rozwój ma wiele twarzy– konkurs z okazji Europejskiego 

Roku na Rzecz Rozwoju 

1. III edycja konkursu dla Kobiet Innowatorów 

 Dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet Carlos Moedas, Komisarz 
ds. badań, nauki i innowacji, podkreślił jego znaczenie ogłaszając trzecią edycję konkur-
su dla Kobiet-Innowatorów. Nagrodzone zostaną kobiety, które osiągnęły wybitny suk-
ces, wprowadzając swoje innowacyjne pomysły na rynek.  Konkurs skierowany jest do 
wszystkich kobiet, które założyły lub współzałożyły firmę i w dowolnym momencie swo-
jej kariery skorzystały z europejskich funduszy na rzecz rozwoju badań i innowacji. Kan-
dydatury można zgłaszać do 20 października 2015. Następnie niezależne jury wyłoni 
spośród nich trzy zwyciężczynie, które poznamy w roku 2016. Wyróżnienie ma nie tylko charakter 
prestiżowy, ale wiąże się także z nagrodą pieniężną (100 000 EUR za pierwsze, 50 000 EUR za dru-
gie i 30 000 EUR za trzecie miejsce).  

Więcej informacji 

 Jakie znaczenie ma współpraca rozwojowa dla krajów rozwijających 
się, a jakie dla najbogatszych? Dlaczego warto się w nią angażować? W związ-
ku z trwającym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społecz-
ności szkolne do udziału w akcji edukacyjnej i konkursie „Rozwój ma wiele 
twarzy”. Akcja edukacyjna zaczyna się przed wakacjami, a sam konkurs ruszy 
1 września 2015.  
 
 

Rozwój ma wiele twarzy 

 W imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zapraszamy 
uczniów w wieku od 6-ciu do 15-stu lat, do udziału w konkursie pla-
stycznym „Rodzinne i zdrowe podróże z EKUZ”. Przedmiotem konkur-
su organizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej 
Centrali NFZ jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, któ-
ra będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała korzy-
ści z posiadania karty EKUZ w podróży. Do udziału w konkursie moż-
na się zgłaszać do 15 czerwca br.  

Zapraszamy!  

2. Rodzinne i zdrowe podróżowanie z EKUZ 

Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pracy plastycznej, 
która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała korzyści z posiadania karty 
EKUZ w podróży. Celem konkursu jest także promocja zdrowia wśród najmłodszych oraz pro-
mowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości związanej z korzyściami płynącymi z posiada-
nia karty EKUZ za granicą i kształtowanie dobrych nawyków dbałości o zdrowie w przyszłości.  
 
 
Więcej informacji o konkursie - na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150514_rozwoj_pl.htm
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-konkursie-%E2%80%9Erodzinne-i-zdrowe-podroze-z-ekuz%E2%80%9D


 Obchody Dnia Europy w Warszawie to nie tylko dobra okazja 
do kolorowego świętowania, ale też miejsce wymiany poglądów. Po-
nieważ motywem tegorocznego święta 9 maja był Europejski Rok na 
rzecz Rozwoju (ERR), dlatego debaty zorganizowane w Miasteczku 
Schumana dotyczyły współpracy rozwojowej, w jaką angażuje się 
Polska i cała Unia Europejska. Debata "Czym jest współpraca rozwo-
jowa? Różne perspektywy ujęcia tematu" zgromadziła przy jednym 
stole przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zaangażowanych 

we współpracę rozwojową.  

Więcej: 

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 

Rozwój ma wiele twarzy 

     Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz Elżbieta Bieńkowska, komi-
sarz europejska odpowiedzialna za rynek wewnętrzy, przemysł, przedsię-
biorczość i MŚP wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Władysła-
wa Bartoszewskiego. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu 
międzynarodowego zmarł 24 kwietnia w wieku 93 lat. Pogrzeb odbył się z 

udziałem wojskowej asysty honorowej.  

1. Żegnamy Profesora Bartoszewskiego 

     Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia w Warszawie w wieku 93 lat. Jako sekretarz stanu i pełnomoc-
nik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego, sprawował patronat nad rozwojem współpracy 
polsko-niemieckiej oraz wykonywał zadania związane z kontaktami z diasporą żydowską w świecie oraz z 

państwem Izrael. 

Więcej o dorobku Władysława Bartoszewskiego czytaj na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

2. Dzień Europy w Warszawie 

 Znamy już 23 finalistów drugiej edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000. Zespół 
ekspertów wytypował najlepsze spośród 90 inicjatyw z całej Unii Europejskiej.  Do finału przeszli re-
prezentanci 14 państw, w tym Polski. Finalistów oceni jury, złożone z wybitnych specjalistów, ale wy-
powiedzieć się będą mogli także mieszkańcy UE, głosując w internecie na swojego faworyta.  

 

3. Europejska Nagroda Natura 2000 

 Zagłosuj teraz na swój ulubiony projekt i podziel się tą informacją ze 

znajomymi. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej ceremonii 
zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli w Euro-
pejskim Dniu Obszarów Natura 2000, 21 maja 2015 r. Uroczy-
stość jest otwarta dla prasy i obywateli. Obowiązuje rejestra-
cja online, której można dokonać od 7 kwietnia do 6 maja. Za-

lecana jest jak najwcześniejsza rejestracja. 

Czytaj więcej:  http://ec.europa.eu/polska/news/150430_natura_pl.htm 

https://europa.eu/eyd2015/pl
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150514_rozwoj_pl.htm
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/zmarl-minister-wladyslaw-bartoszewski.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/2015-award-ceremony/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/2015-award-ceremony/index_en.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150430_natura_pl.htm


4.  Filharmonia w Szczecinie nagrodzona 

  
       "Gwarancja dla młodzieży" inicjatywa KE na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma za-
gwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w 
urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formal-
nego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego 
kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Kraje UE zatwierdziły zasadę 
gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013 i od tego czasu wiele się już wydarzyło. Sprawdź szczegóły i przeko-

naj się, czy możesz z niej skorzystać!  

     Aby inicjatywa zaczęła przynosić rezultaty i aby uniknąć wyższych kosztów w przyszłości, zatrudnienie mło-

dzieży powinno zająć ważną pozycję w budżetach krajowych. 

     UE wspomoże wydatki krajowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przeznaczy na ten cel 
6 mld euro za pośrednictwem inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży. Więcej informacji w tej sprawie, znaj-

dziesz tutaj. 

 Filharmonia w Szczecinie zwyciężyła w konkursie im. Mie-
sa van der Rohe na najlepszy projekt architektoniczny. Propozy-
cja Fabrizio Barozziego z Włoch i Alberto Veiga z Hiszpanii zosta-

ła wybrana spośród 420 nadesłanych prac.  

     Projekt powstał w partnerstwie z polskim studiem architekto-
nicznym. Współpraca młodych architektów rozpoczęła się dzięki 

studenckiej wymianie Erasmus.  

    W Filharmonii znajduje się sala symfoniczna dla 1000 widzów, sala kameralna dla 200 widzów, wielofunkcyj-
na przestrzeń wystawczo-konferencyjna oraz rozległe foyer. Budynek charakteryzuje się lekkością, którą uzy-
skano dzięki zastosowaniu szklanych ścian podświetlanych od wewnątrz. Surowość i prostota fasady kontra-

stują ze złotymi holem głównym i salą koncertową. 

Filharmonia szczecińska pokonała cztery inne projekty ze ścisłego finału: Muzeum Sztuki z Ravensburga, 
Niemcy (proj. Lederer Ragnarsdóttir Oei); Duńskie Muzeum Morskie w Helsingor, Dania (proj. BIG - Bjarke In-
gels Group); Winnica Antinori w San Casciano Val di Pesa, Włochy (proj. Archea Associati); Saw Swee Hock 

Student Centre LSE w Londynie, Wielka Brytania (proj. O'Donnell + Tuomey). 

Więcej na temat konkursu można przeczytać na oficjalnej stronie http://www.miesarch.com/. 

5. Europejska młodzież z gwarancją zatrudnienia 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=2173&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl
http://www.miesarch.com/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl

